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   «Alternative sannheter»  

Noen få, men ofte taleføre pasienter setter i dag spørsmålstegn ved gyldigheten av 

forskningsbasert kunnskap. De er overbevist om at psykiatrisk forskning ikke er til å stole på. 

Samtidig bringer disse med seg en overbevisning om at det finnes en «alternativ sannhet». 

Det er denne sannheten de mener psykiateren skal legge til grunn for sin behandling. Det er 

først og fremst nevrobiologisk forskning og forskning på biologiske behandlinger som 

forkastes. Det selv om uavhengige fagfellevurderere har vurdert forskningen som gyldig.   

Overbevisningene kan bli sterke og få karakter av konspirasjonsteorier. F.eks. at all forskning 

som helt eller delvis er finansiert eller økonomisk støttet av legemiddelindustrien er juks og 

uten sannhetsgehalt. Eller at all forskning som viser at det ved f.eks. de klassiske formene for 

schizofreni forut for behandling foreligger betydelige nevrobiologiske forandringer er feil. 

Biologiske forhold har ingen betydning. Formidler psykiateren at slike «alternative 

sannheter» ikke er forenlig med kunnskapsfronten, kan han eller hun i verste fall bli 

personlig angrepet som korrupt, ond og empatiløs. Man kan bli stemplet som en som  

 

Felix Eckardt: “Before The March“ (https://www.felixeckardt.de/) 

ikke lytter til pasientene, som ikke tar disses perspektiv med i sine vurderinger.   

Det kan være en stor følelsesmessig belastning for den enkelte psykiater å bli utsatt for en 

slik demonisering. Hvis interessegrupper som fremmer «alternative sannheter» blir høylytte 

nok og får media med på laget, kan enkelte politikere, ved å signalisere forståelse for den 

frustrasjon som kan ligge bak, bli forstått slik at de støtter konspirasjonsteoriene. Det øker 

presset på kunnskapsbasert psykiatri og på den enkelte psykiater. I sin ytterste konsekvens 

kan pasientbestemte «alternative sannheter» da trumfe forskning og klinisk erfaring, og vi 

kan risikere at det utvikler seg en politisert, og ikke faglig fundert, psykiatrisk behandling.   
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Skal pasienter få optimal hjelp er det en selvfølgelighet at vi tar lytter til pasientens 

oppfatninger av årsaker og hvilken type behandling pasienten ønsker. Men strider 

pasientens oppfatninger av årsaker og meninger om hva som er riktig behandling med 

oppdatert forskningsbasert kunnskap, kan det innebære at psykiateren eksplisitt må fraråde 

en pasients ønske om en bestemt behandling.  

Løpende kunnskapsbasert etterutdanning er nødvendig for å klare dette. Høyt faglig nivå er 

også påkrevet for at psykiateren kan ha den trygghet som trengs når hun eller han 

konfronteres med «alternative sannheter». Men også nødvendig for at psykiateren kritisk 

kan vurdere nye påstander som begrunnes med forskningsfunn. Alt som glimter er som kjent 

ikke alltid gull. I tillegg er det påkrevet at vi som fagprofesjon utad, saklig og nøkternt med 

jevne mellomrom gjør rede for kunnskapsfronten, selvfølgelig uten å angripe enkeltpersoner 

eller talsmenn for interessegrupper. Når legeforeningen derfor nå vil innføre obligatorisk 

etterutdanning for alle, er dette et stort fremskritt som vil øke kvaliteten på vårt arbeide 

som psykiatere.  

 

 

Düsseldorf Kunstmuseum: Foto: ufm 
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Fagdag og årsmøte 10.3.2021 

Pga COVID-19 faller Psykiatriveka 2021 ut og forskyves til mars 2022. I stedet arrangeres en ½ 

virtuell fagdag før lunsj og et virtuelt årsmøte med valg, bl.a. av ny leder og nye 

æresmedlemmer, etter lunsj. Faglige innslag vil være oversikt over effekten av psykoterapi 

ved professor Pim Cuijpers, en av verdens ledende psykoterapiforskere, samt seminarer og 

debatt om psykiateres arbeidssituasjon og etterutdanning. Sett av 10de mars!   

 

Foto: ufm 

 

Vår kvinne i RegUt psykiatri 

Den nye nasjonale reformen for spesialistutdannelsen (vedtatt gjennom Spesialistforskriften) 

påla de fire helseforetak (Helse Midt, Helse Nord; Helse-Sørøst, Helse Vest) å etablere hvert 
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sitt regionale utdanningssenter (RegUt)1. Disse skal sikre regional og nasjonal samordning av 

læringsaktiviteter, kursinformasjon og utdanningsløp.  

 

De enkelte RegUt-ene har fordelt oppgaver i forhold til å være fagkontakt for de ulike 

spesialitetene. Fagkontakt har ansvaret for langtidsplanlegging av kurs og fasiliterer prosess 

for endring av kursporteføljen for den gitte spesialitet. Se 

https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/referater/Fagkontakt%20RegUt_

LIS%20rutine_fagkontakt_v1.0%20(10.02.20).pdf  RegUt Helse Midt-Norge er fagkontakt for 

spesialistutdannelsen i psykiatri 

(https://spesialisthelsetjenesten.no/avdelinger/regut/midt)2. Psykiater Miriam K Gustafsson 

er tilsatt i denne stillingen som er så viktig for psykiatrien.    

 

 Miriam K Gustafsson (Foto: privat) 

 

1. Hva er din faglige bakgrunn? 

Jeg er utdannet cand. med ved Lunds universitet. Etter turnustjenesten arbeidet jeg som 

allmennlege i Orkanger og fikk etter hvert spesialistgodkjenning i allmennmedisin. Interessen 

for psykiatri økte gjennom årene jeg arbeidet som fastlege. Jeg begynte som LIS i psykiatri 

ved Orkdal DPS og i 2013 var jeg ferdig spesialist. I 2018 disputerte jeg ved NTNU på effekten 

 
1 https://www.regjeringen.no/contentassets/296adc05dbee4ae1a1e015cbea31701e/revidert-rundskriv-spesialistforskriften-002.pdf, side 

11 og Mandat for Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (regUt), 
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/mandat-regut.pdf 
 
2 Andre spesialiteter underlagt Helse Midt er Barnesykdommer, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, 
Immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk farmakologi, Medisinsk biokjemi, Medisinsk mikrobiologi, Øre-nese-halssykdommer og 
øyesykdommer. Helse Sør-Øst er ansvarlig er fagkontakt for Barne- og ungdomspsykiatri.  

https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/referater/Fagkontakt%20RegUt_LIS%20rutine_fagkontakt_v1.0%20(10.02.20).pdf
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/referater/Fagkontakt%20RegUt_LIS%20rutine_fagkontakt_v1.0%20(10.02.20).pdf
https://spesialisthelsetjenesten.no/avdelinger/regut/midt
https://www.regjeringen.no/contentassets/296adc05dbee4ae1a1e015cbea31701e/revidert-rundskriv-spesialistforskriften-002.pdf
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/mandat-regut.pdf
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av trening på vitamin D og helserelatert livskvalitet under svangerskapet.  De siste årene har 

jeg vært overlege ved en spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Tiller DPS i Trondheim. 

Jeg har også ledet utdanningsutvalget for leger innenfor voksenpsykiatrien ved St. Olavs 

hospital. I tillegg har jeg en bistilling som førsteamanuensis ved Institutt for 

samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. I den stillingen har jeg arbeidet med medisinsk 

grunnutdanning med fokus på allmennmedisin. Jeg har i tillegg erfaring med den nye 

spesialistreformen og er engasjert av Helsedirektoratet for å bistå i arbeidet med å utarbeide 

Nasjonale faglige råd om veiledning i spesialistutdanningen for leger. For St. Olavs hospital 

holder jeg dessuten kurs for leger i veiledning og supervisjon med kommunikasjon som 

verktøy.  

 

 
Foto: St. Olavs hospital hf 

 

2. Hvorfor søkte du stillingen? 

Den nye nasjonale spesialistutdanningen for leger er en omfattende reform, og det er til dels 

store endringer i utdanningen. Visjonen om en nasjonal spesialistutdanning for leger for 

fremtidens behov er hovedgrunnen til at jeg søkte stillingen som leder for RegUt Helse Midt-

Norge. En spesialistutdanning av høy kvalitet er sentral for å sikre god og kunnskapsbasert 

medisinsk behandling. Spesialiseringsløpet skal sette leger i stand til å møte den faglige og 

teknologiske utviklingen, endringer i pasient- og legerollen, og befolkningens krav.  

 

3. Hva anser du selv som de viktigste utfordringene for psykiatri hva gjelder videre- og 

etterutdannelse? 

Et grunnleggende prinsipp i ny spesialistutdanning er at det er oppnådd kompetanse, som 

skal ligge til grunn for spesialistgodkjenning. Læringsmålene skal beskrive hva en LIS skal 
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forstå, kunne eller være i stand til å utføre. Dette betyr at den nye ordningen er en reform 

med store endringer i ansvar, roller og oppgaver i utdanningen.  

 

Veilederrollen har blitt mer krevende - veileder skal både vurdere kompetanse og veilede. I 

den psykiatriske spesialistutdanningen har regelmessig veiledning lenge vært en sentral del 

av utdanningen, og psykiatrien har derfor gode forutsetninger for å møte disse endringene. 

Men i den nye ordningen vektlegges i større grad supervisjon enn hva som har vært frem til 

nå. Supervisjon er den fortløpende tilbakemelding til LIS som foregår i forbindelse med 

eksempelvis poliklinisk arbeid og avdelingsarbeid, og er således nærmere praksis enn 

veiledning. Gjennom en systematisk implementering av supervisjon i psykiatrien vil det gis 

gode forutsetninger for faglig utvikling. Dette vil bidra til å fremme økt kvalitet i 

pasientbehandlingen.   

 

Ansvaret for legers videre- og etterutdanning er delt, og mange aktører har viktige roller å 

fylle. Gjennom den nye spesialistreformen har sykehusene fått viktige utdanningsoppgaver 

som trengs å bli gjenspeilet i prioriteringer og organisering av helsetjenesten. Det er leder 

som har ansvaret for å legge til rette for best mulige læringsforhold for LIS og for 

sluttvurdering av læringsmål. Avdelinger som gjennomsyres av god læringskultur fremmer 

ikke bare positiv utvikling hos LIS, men sørger også for at overleger bibeholder og utvikler 

nødvendig kompetanse. Fremtidens helsevesen er avhengig av at de investeringer som blir 

gjort i legenes videre- og etterutdanning i dag. 

 

4. Hva håper du å kunne oppnå i stillingen? 

Det er viktig med en nasjonal og klinikknær spesialistutdanning for fremtidens behov. I 

stillingen ønsker jeg derfor å jobbe strategisk for at helsetjenestene skal holde god kvalitet 

og at nødvendige kompetansebehov blant leger blir sikret. Skal den nye reformen lykkes, 
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krever det også et godt samarbeid med de andre RegUtene og andre samarbeidspartnere 

lokalt, regionalt og nasjonalt, heri inkludert Helsedirektoratet, Legeforeningen, universitets- 

og høyskolesektoren og kommune/primærhelsetjenesten. 

  

Psykiske lidelser og COVID-193 

- Epidemiologi 

Store epidemiologiske undersøkelser av COVID-19 risikofaktorer har gjennomgående ikke 

tatt med psykiske lidelser med ett unntak. Epidemiologiske undersøkelser er likevel lite 

egnet til å vurdere implikasjoner av COVID-19 for personer med psykiske lidelser. Først og 

fremst skyldes dette at hos pasienter med psykiske lidelser gjennomføres det færre adekvate 

somatiske undersøkelser selv der hvor det forekommer somatisk sykdom (Heiberg et al, 

2020). Det medfører samlet sett en klar underdiagnostisering og vel også rapportering av 

psykiske lidelser, hvilket slår særlig ut i epidemiologiske undersøkelser. Vi vil også anta at 

personer med kroniske psykiske lidelser i mindre grad tester seg for smitte enn andre 

grupper. Eventuelt stort funksjonsfall (alvorlig forverring av den psykiske lidelse) eller død 

som er relatert til COVID-19 kan da gå upåaktet hen.  

 

 Syk pike: Foto: Munchmuseet 

- Kliniske observasjonsstudier  

Generelt gjelder at alvorlige infeksjoner av den type som Covid-19 innebærer kan medfører 

langvarige psykiatriske problemer inklusive redusert ytelse og funksjonssvikt i hjemmet og i 

 
3 I februarnr. av World Psychiatric Journal, se lenke tilsendt alle medlemmer, er det en rekke artikler om 
psykiatri og COVID-19. Referanser for øvrig fås ved henvendelse til Psykiateren. 
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arbeidslivet. Det er publisert flere oversikter som spesifikt omhandler de psykiske 

konsekvenser av COVID-19 og undersøkelser som isolert har sett på COVID-19s konsekvenser 

for personer som lider av kroniske psykiske lidelser, heri inkludert utfordringer knyttet til 

innlagte pasienter med psykoser.  Gjennomgående synes de somatiske og psykiske 

implikasjonene av COVID- 19 å forverre den psykiske lidelsen, men det kan også oppstå 

lettere psykiske lidelser i form av angst- og depressive symptomer. Det synes også å være en 

viss øket forekomst av suicid. Det er dessuten indikasjoner på at hos noen kan COVID-19 ha 

negative fysiologiske effekter på hjernen4 hvilket vil være særlig uheldig for personer med 

alvorlige psykiske lidelser som f.eks. schizofreni hvor det allerede på forhånd i større eller 

mindre grad forekommer kognitive sviktsymptomer.  

Antipsykotikabruk kan over tid hos noen medføre metabolske bivirkninger som kan bidra til 

øket dødelighet når det foreligger andre risikofaktorer og COVID-19 infeksjon tilkommer. 

COVID-19 øker også risikoen for myokardskade (mål troponin!) med risiko for hjertesvikt og 

øket arytmitendens. Ved COVID-19 infeksjon er det øket risiko for at høye doser 

antipsykotika kan utløse arytmi og i verste fall død. Pasienter som har eller har gjennomgått 

COVID-19 infeksjon og som envises til spesialisthelsetjenesten pga psykiske problemer, bør 

derfor ikke bare gjennomgå en somatisk, men også en full nevropsykiatrisk undersøkelse. 

 

Foto: ufm 

 
4 Det foregår en undersøkelse av dette ved OUS (samarbeid mellom Nevrologisk avdeling og Divisjon for psykisk helse og avhengighet).  
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Foto: Frits Huyse 

Antidepressiva mot COVID-19 infeksjon? 

Antidepressive legemidler påvirker en rekke biologiske mekanismer. Bl.a. reduserer de 

inflammasjon. I en nylig publisert undersøkelse gav man fluvoxamin (n=80) tre ganger daglig 

eller placebo (n=72) til ikke-hospitaliserte pasienter som hadde utviklet uttalt akutt Covid-19 

infeksjon i løpet av den siste uken og som hadde en O2 metning på minst 92%5. Effekten ble 

vurdert basert på (1) grad av kortpustethet eller innleggelse pga kortpustethet eller utvikling 

av pneumoni og (2) fall i O2 metning <92% eller behov for tilførsel av O2 for å øke metningen.  

Ingen av pasientene som inntok fluvoxamin ble forverret (kriterium 1 og/eller 2), mens 6 av 

de 72 pasientene i placebogruppen ble det (overlevelseanalyse: log-rank P = .009). 

 

Nå er det metodologiske begrensninger ved studien og resultatene må derfor betraktes som 

hypotesegenerende. Men hva er i tilfelle mekanismen bak fluvoxamins effekt? Ved SARS-

CoV-2 infeksjoner spiller sigma-1 reseptorer i endoplasmatisk reticulum en viktig rolle for 

virusreplikasjon6. Sigma-reseptor synes bl.a. å kunne hemme at virus entrer cellene. 

Fluvoxamin påvirker sigma-1-reseptorer. Hvis dette er riktig, er det en rekke andre 

legemidler, også psykofarmaka, som påvirker sigma-1-reseptorer som burde ha effekt. 

 
5 Lenze EJ, et al. Fluvoxamine vs placebo and clinical deterioration in outpatients with symptomatic COVID-19: A randomized clinical trial. 
JAMA 2020 Dec 8;324(22):2292-2300. 
6 Hashimoto K. Repurposing of CNS drugs to treat COVID-19 infection: targeting the sigma-1 receptor. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 
2021 Jan 5: 1–10, (E-pub ahead of print).   
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Foto: ufm 

 

Eksempler er førstegenerasjonsantipsykotika (bla.a. haloperidol og flufenazin) og en del 

antidepressiva (bl.a. amitriptylin, klomipramin og andre SSRIer7). Antikolinergika (bla. 

biperidin, benztropin og donezil) synes også å ha effekt. Nå er det ikke rimelig å anta at 

SSRIer vil fungere som monoterapi ved COVID-19 infeksjoner. Men hvis de har en viss effekt, 

ville vi forvente at pasienter som brukte SSRI på gruppenivå burde ha lavere forekomst av 

COVID-19 infeksjoner. En analyse av data fra reseptregisteret koblet opp mot COVID-19 

forekomst og komplikasjoner, er et prosjekt som ville være naturlig å gjennomføre. Hvem tar 

ballen?  

 Foto: ufm 

 
 

7 Costa LHA, et al. Can selective serotonin reuptake inhibitors have a neuroprotective effect during COVID-19?  
Eur J Pharmacol. 2020 Dec 15;889:173629. 
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Fokusert gruppeanalytisk psykoterapi 

Foto: Gyldendal  

 

Kollega Steinar Lorentzen, gruppeanalytiker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, 

har utgitt boken8 fokusert gruppeanalytisk psykoterapi. Han var med og grunnla Institutt for 

gruppeanalyse og gruppepsykoterapi i Norge, og var i mange år lærer der og i et tilsvarende 

utdanningsprogram i Vilnius, Litauen. Han har forsket og publisert mye om psykoterapi, 

psykodynamisk gruppepsykoterapi og gruppeanalyse, med vekt på gruppeprosessens og 

behandlingstidens betydning for utfall. 

Utgivelsesår: 2020; 264 sider. ISBN/EAN: 9788205503793 

 

WPAs utdanningsportal 

Verdens psykiaterforening (World Psychiatric Association – WPA) representerer psykiatriske 

foreninger i 120 land og inkluderer omkring 250.000 psykiatere. Av WPAs mange aktiviteter 

er også utdanningsprogrammer som nå er tilgjengelig i en egen portal 

(https://www.wpanet.org/education-portal). I 2021 er følgende kurs tilgjengelige:  

• Telepsychiatry. WEEK: 22-26 Feb 2021 

• Principles of supportive psychotherapy. WEEK: 12-16 Apr 2021 

• Preparing and publishing papers (basic). WEEK: 10-14 May 2021 

• Treatment of depression in old age. WEEK: 12-16 Jul 2021 

• Management of psychiatric institutions. WEEK: 9-13 Aug 2021 

• Responding to needs of women affected by IPV and sexual violence. WEEK: 6-10 

Sept 2021 

• Perinatal mental health care. WEEK: 11-15 Oct 2021 

• The International Classification of diseases (ICD-11). WEEK: 8-12 Nov 2021 

 
8 Psykiateren har som policy kun å informere om bøker som er utgitt av psykiatere. Bøkene anmeldes ikke.  

https://www.wpanet.org/education-portal
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Nils Ludvig Dahl 

En av de nå avdøde nestorene i norsk psykiatri var Nils Ludvig Dahl (1915-2014). Dahl var 

den første psykiatrioverlege i Fredrikstad 1957 – 62. Han bygget opp Norges første 

alderspsykiatriske avdeling før han ble overlege ved Aker sykehus hvor han arbeidet frem til 

1985. Nils Ludvig Dahl var en periode nestformann i Norsk psykiatrisk forening og en aktiv 

pådriver for psykoterapiseminarene ved Modum Bads Nervesanatorium. I tillegg må det 

nevnes at to av hans barn ble høyt profilerte og dyktige psykiatere: Elisabeth Tjora og Alv A. 

Dahl.  

 

 

 

Som representant for den gamle psykiaterskolen, hadde Ludvig Dahl ikke bare oversikt over 

klinisk psykiatri og somatisk medisin. Han var også meget belest i skjønnlitteratur og 

medisinsk historie, og foreleste i mange år om psykiatriens (og medisinens) historie på 

grunnkursene i psykiatri. Han gav også ut flere bøker på sine eldre dager. I Livlegens historie 

(2000), «gir han oss et medisinhistorisk innblikk i statslederens, adelens og diktatorens liv 

helt tilbake til antikken. En enestående skildring der livlegen, opphøyd til medsammensvoren 

og livlege for livstid, satt nærmere makten enn noen annen. Svært ofte med katastrofale 

følger»9. I bøkene Makt og medisin gir han en oversikt over legers makt over pasienter og 

hvordan legene, i beste mening, kunne finne på de mest bisarre behandlinger for å avhjelpe 

sykdom og lidelse, heri inkludert også psykiske lidelser. Dessverre noen ganger til mere 

skade enn gavn for pasientene.   

 
9 Jon Lange et al. Minneord. Tidsskr Nor Legeforen 2014; doi: 10.4045/tidsskr.14.1086 
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PSYKIATRI OG PRIORITERING AV COVID-19 VAKSINE10 

I allmennpraksis har anslagsvis halvparten av pasienter med psykiske lidelser samtidig 

somatisk sykdom. Samsykeligheten øker med alderen og er høyest blant pasienter som 

behandles i spesialisttjenesten. Norske undersøkelser bekrefter internasjonale funn som 

viser at det er 5-7 ganger øket dødelighetsrisiko av alvorlige psykiske lidelser i forhold til 

befolkningen generelt. Den høyeste dødeligheten finner man blant pasienter med 

schizofreni og rusmiddelmisbrukere, evnt kombinasjon av disse to forhold. Den økede 

dødelighetsrisiko er øket for begge kjønn og i alle aldersgrupper.  Årsakene er spesielt hjerte-

karsykdommer og lungesykdommer hvilket er særlig relevant i COVID-19 sammenheng.  

Ved schizofreni er den økede risikoen for lungesykdommer sterkt forbundet med 

schizofrenienes patofysiologi per se og ikke bare røking eller lite mosjon. Pasienter som lider 

av schizofreni, har en signifikant lavere lungefunksjon enn kontrollpersoner selv når man 

kontrollerer for røking og andre konfundere. Denne pasientgruppen har også større 

forekomst av lungesykdommer som astma, KOLS og pneumoni. Pasienter som lider av 

schizofreni i aldersgruppene 10–39 år og 40–49 år har henholdsvis åtte og fem ganger større 

risiko for å dø av respiratoriske årsaker. 

Samlet sett tilsier disse forhold at ved begrenset tilgang på vaksiner, bør pasienter med 

kroniske alvorlige psykiske lidelser, og da spesielt lidelser innen det schizofrene spektrum 

prioriteres. Indikasjonen forsterkes hvis det samtidig foreligger somatisk samsykelighet, 

spesielt hjerte-kar sykdom; diabetes og lungesykdommer. Da det ved schizofreni er øket 

dødelighet i alle aldre, virker det ikke naturlig å ha en aldersbegrensning i denne 

sammenheng.  Tallmessig kan dette utgjøre omkring 20.00 – 30.000 personer.  

Foto: ufm 

 
10 Lett forkortet versjon av innspill til Folkehelseinstituttet. Referanser fås ved henvendelse til Psykiateren. 
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PTSD som en konsekvens av å arbeide i det psykiske helsevern? 

Å arbeide innen det psykiske helsevern er både spennende, faglig utfordrende og rikt. Men 

det kan også være forbundet med traumer. Eksempler på traumatiske hendelser er gjentatt 

eksponering for vold, verbal utagering og trusler i forbindelse med akutte psykoser med og 

uten samtidig rus; ivaretagelse og behandling av personer som utøver alvorlig selvskading og 

forekomst av plutselig suicid hos en pasient man har ansvaret for. Mest utsatt er de som 

arbeider «på gulvet», eksempelvis sykepleiere, hjelpepleiere og annet personell, noen uten 

særskilt fagutdanning. Men også leger og psykologer så vel som andre profesjoner kan 

selvfølgelig også rammes.  

Det er publisert flere undersøkelser av den psykiske helsen til ansatte i det psykiske 

helsevern11. Forekomst av angstsymptomer som man kan se ved PTSD varierer fra 10-16%. 

Depresjon er også relativt hyppig. For mange medfører plagene utbrenthet og belastningene 

forsterkes av at familiene til de ansatte rammes indirekte med de sekundære problemer det 

skaper for atmosfæren i hjemmet, ikke minst overfor barn. Sist, men ikke minst vil markerte 

psykiske plager over tid også gå ut over kvaliteten på pasientbehandlingen.    

Foto: ufm 

Funnene gir grunn til på nytt å vurdere i hvilken grad de som arbeider innen det PHV ivaretas 

tilstrekkelig. Selv om individuell sårbarhet alltid vil ha en viss betydning, er det en grense for 

hva den selv den mest robuste vil tåle over tid. Avgjørende for at traumatiske hendelser ikke 

skal gi psykiske plager er et fagmiljø kjennetegnet ved høy faglighet, tilstrekkelig antall 

 
11Richter & Berger. BMC Psychiatry. 2006 Apr 10;6:15; Jacobowitz W. Issues Ment Health Nurs. 2013 Nov;34(11):787-95; Hilton et al. 
Psychiatr Serv. 2020 Mar 1;71(3):221-227; Seto et al. Can J Psychiatry. 2020 Aug;65(8):577-583. 
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ansatte og kollegial støtte. Sentralt for å forebygge traumatiske hendelser er også tiltak for å 

redusere vold og trusler12.   

Skjer det traumatiske hendelser skal man aldri lete etter syndebukker, men se hva som kan 

læres. Det må også være toleranse for at det å behandle svært syke pasienter er utfordrende 

og uansett hvor dyktig man er, kan det forekomme feilvurderinger som enkelte ganger kan 

føre til tragiske hendelser. Det må alltid understrekes at uheldige hendelser er en kollektiv 

utfordring, ikke en enkelt ansatt som arbeidet spesielt med pasienten sitt problem.  

Blir det mye negativ medieomtale, slik man f.eks. ofte ser i kjølvannet av suicid blant 

innlagte pasienter, er det viktig at lederen tar støyten utad, uansett hva denne personlig 

måtte mene om andres personlige ansvar. Den trygghet som vissheten om at lederen kan stå 

i eventuell mediastorm gir, er helt avgjørende for at et fagmiljø skal kunne mestre 

traumatiske hendelser.  

Ledelsen og kolleger må være oppmerksomme på kolleger som kan ha nådd bristepunktet 

og derfor kan trenge hjelp. F.eks. ved at de trekker seg tilbake fra og deltar stadig mindre i 

det kollegiale fellesskapet. Andre tegn på psykologisk overbelastning kan være økende 

irritabilitet og stadig uttalelser om misnøye med arbeidssituasjonen.   

Flere av undersøkelsene kan tyde på at mange med PTSD-relaterte symptomer kvier seg for 

å søke hjelp. Det er derfor viktig at det er allmenn aksept for at enhver kan nå et bristepunkt. 

Kollegial støtte og midlertidige stressdempende tiltak er da nødvendig. Men enkelte kan 

også ha behov for hjelp fra en utenforstående. Det er ikke tegn på personlig nederlag, men 

klok erkjennelse av at ingen av oss er roboter. Heldigvis. 

Foto: ufm 

 
12 Ulike tiltak er gjengitt i Npfs strategidokumentet om tvang og tiltak for å redusere tvangsbruk: 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/12e1db020a0e4d46ba5d03894d9d9992/strategidokument-12-nov-2018.pdf.  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/12e1db020a0e4d46ba5d03894d9d9992/strategidokument-12-nov-2018.pdf
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EN 125 ÅR GAMMEL DRØM 

I natten mellom 23de og 24de juli 1895 hadde Sigmund Freud en drøm, kjent som 

«drømmen om Irma». Som «nervelege» forsøkte han å behandle pasienter med mye 

kroppslige plager som smerter og dissosiative symptomer, bl.a. med injeksjoner av 

smertestillende (Irma), hypnose, suggesjon og kokain. Det fungerte dårlig. Ved å analysere 

sin egen drøm om Irma som han ikke klarte å behandle med bl.a. injeksjoner, kom han frem 

til at drømmen uttrykte et ønske hos ham og at innholdet i drømmen var en ønsket 

oppfyllelse. Det gav incitament til å forsøke analyse av pasienters drømmer, ved hjelp av 

pasientens assosiasjoner til drømmene, som en vei til å forstå hva som kunne ligge bak 

psykiske og psykosomatiske plager. De første viktige skritt mot utvikling av psykoanalytisk 

teori og behandling var tatt. Så langt er dette vel kjent. Men, gyldigheten av Freuds tolkning 

av egne drømmer, slik han presenterte disse for kolleger, ble imidlertid allerede den gangen 

heftig diskutert. Hans elev Carl Gustav Jung, påpekte bl.a. at han savnet det personlig-pinlige 

i Freuds drømmer13.  

Senere forskere har pekt på at Freud var påvirket av datidens filosofer og 

kulturpersonligheter som eksempelvis Franz Brentano, Friedrich Nietsche og Richard Freiherr 

von Krafft-Ebings bok om «Psychopatia sexualis». Også Henri Bergsons betoning av at hvert 

opplevd øyeblikk er gjennomtrengt av alle fortidige øyeblikk; erindringen er bærer av «la 

durée», og dermed også intuisjonens betydning for erkjennelse, har klare paralleller til 

Freuds teori om assosiasjoners betydning for erkjennelse.     

Mindre utforsket er imidlertid at drømmetydningen og den senere utviklingen av 

psykoanalyse også må ses i lys av datidens medisinske utvikling hvilke påvirket Freud som var 

lege og i utgangspunktet empirisk positivistisk innstilt. F.eks. ble røntgenstråler oppdaget i 

1895. Man kunne «se» det skjulte bak huden. Andre viktige funn var kunnskap om bakterier, 

knfr. parallellene mellom traumer og bakterier som «setter seg» i kroppen samt traumer og 

bakterier som patogene faktorer14. Fortsatt er det mye å lære ved å se Freuds teorier også i 

lys av 1800-tallets vitenskapelige gjennombrudd.  

 

 
13 Wir »vermissen […] schmerzlich das Persönlich-Peinliche in Ihren eigenen Träumen“. Kilde: se fotnote 14. 
14 Johann Georg Reicheneder. Freuds Traum von einer neuen Wissenschaft. Chemie und Bakteriologie im Traum von Irmas Injektion. 

Jahrbuch der Psychoanalyse, Beiheft 27. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog Verlag e.K. 2017, 394 sider. 
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Arnold Döblin: Die Toteninsel. Basel Kunstmuseum 

 

Kan prodromalfasen av en psykose gi grunnlag for stor poesi? 

 

ENSOMHET I  

Du som engang var hjemme hos menneskene  

og kjente deres smil og tårer  

kime i stillheten inne i deg,  

du er gått ut på veiene  

hvor tomheten skriker  

at du er revet ut av sammenhengen,  

 

du er gått ut på de mørke veiene,  

jaget av en ny virkelighet.  

Og av redsel for mørket  

og for stillheten  

hvis avgrunner ikke kan måles,  

besynger du ensomheten, 

besynger du selve forbannelsen. 
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Og mørket forstørrer ditt ansikt,  

og stillheten forstørrer din røst  

og ofte hender det at du står utenfor deg selv  

og ser at din sjel er ved å tilintetgjøres av kulden,  

gli ut i mørket mer meningsløs  

enn en tanke som aldri er blitt tenkt.  

Og ensomheten er huset ved veien  

du raver dødstrett inn i  

og finner varmt og trygt og godt.  

Og ensomheten er frosten  

som gjennomryster deg senere på natten,  

vinden som iser gjennom åpne sprekker  

og istykkerslåtte vinduer,  

og jager deg ut igjen.  

Men ensomheten er fortvilelsen  

som hyler over veiene.  

 

Gunvor Hofmo (1921 –1995) regnes med sine i alt 20 diktsamlinger som en av 

etterkrigstidens fremste norske ekspresjonistiske lyrikere. Da hun debuterte 25 år 

gammel med samlingen Jeg vil hjem til menneskene (1946), og fulgte opp med Fra en 

annen virkelighet (1948) og Blinde nattergaler (1951), ble hun av rosende kritikere 

oppfattet som et talerør for den unge generasjon hvis virkelighetsbilde var ødelagt av 

verdenskrigen. Noen forfattere (Paul Celan) mente sågar at det ikke var mulig å skrive 

dikt etter Auswitch og Hiroshima. Ingen av kritikerne den gangen var imidlertid klar 

over at Hofmo var i prodromalfasen til en kronisk schizofreni. Hennes opplevelser av 

egen virkelighetsforandring, satte henne kanskje i særlig god stand til å gi et poetisk 

uttrykk for det mange følte i etterkrigstiden. 

 



20 
 

I diktet over og i det følgende diktet, begge skrevet under prodromalfasen, formidler 

Hofmo sin smerte og fortvilelse over virkelighetsforandringene, sin uutholdelige 

ensomhet, og oppløsningen av selvet. Dette formidles med klagesangens intensitet og 

desperasjon, og bedre enn en vanlig fagartikkel kan gjøre det15. 

 

FRA EN ANNEN VIRKELIGHET  

Syk blir en av ropet om virkelighet.  

Altfor nær var jeg tingene,  

slik at jeg brant meg igjennom  

og står på den andre siden av dem,  

der lyset ikke er skilt fra mørket,  

der ingen grenser er satt,  

bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet,  

å av uhelbredelig ensomhet.  

Se, jeg svaler min hånd i kjølig gress:  

Det er vel virkelighet,  

det er vel virkelighet nok for dine øyne,  

men jeg er på den andre siden  

 
15 Teksten er skrevet av Per Vaglum. Nærmere litteratur: Gunvor Hofmo: Samlede dikt. Oslo: Gyldendal 1996; Vaglum P. Psykoseprodromet 
i Gunvor Hofmos liv og diktning. Tidsskr Nor Legeforen 2003;123,1225-9. Vaglum P. Psykosens fire faser belyst med Gunvor Hofmos dikt og 
biografi. Michael 2017;14: 131-52 
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hvor gresstrå er kimende klokker av sorg og bitter forventning.  

Jeg holder et menneskes hånd,  

ser inn i et menneskes øyne,  

men jeg er på den andre siden  

der mennesket er en tåke av ensomhet og angst.  

Å, om jeg var en sten  

som kunne rumme denne tomhetens tyngde,  

om jeg var en stjerne  

som kunne drikke denne tomhetens smerte,  

men jeg er et menneske kastet ut i grenselandet,  

og stillheten hører jeg bruse,  

stillheten hører jeg rope  

fra dypere verdener enn denne.  

 

 

 

Aslaug Magdalena Juliussen: Frosne blomster 
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Stipend til LIS-leger for virtuell deltagelse i Nordisk 

psykiaterkongress 

17de- 18de juni 2021 arrangeres Nordisk psykiaterkongress i Helsingfors, men virtuelt pga 

Covid-19 situasjonen. LIS-leger i psykiatri som a) driver litt forskning (må ikke være Ph.D. 

stipendiat) og b) som sender inn et abstract innen 28.2.2021, kan søke om stipendet som 

dekker deltageravgift. Info om kongressen: https://www.ncp2021.fi. Søknaden om stipend 

er enkel: I en mail begrunnes kort at man fyller søknadskriteriene. Mailen sendes til Npf ved 

Nina Finstad: npf@legeforeningen.no.  

 

 

 

Plaster ved behandling av schizofreni 

En farmakologisk fordel ved administering av et legemiddel i form av plaster er at 

medikamentet på samme måte som i.m., inhalasjon eller sublingual administrering, unngår 

første fase metaboliseringen i tarm-lever.  Om denne administrasjonsmåten gir mindre 

bivirkninger enn peroral behandling er uavklart. Men et plaster kan rives av, så antagelig vil 

plaster kun være et alternativ for pasienter som foretrekker dette.  

For enkelte pasienter som lider av schizofreni, kan det å «ta inn i seg» antipsykotika i form av 

tabletter eller i flytende form, virke skremmende. Administrasjonsmåten kan bli opplevd 

som grenseoverskridende. De blir «invadert». Noen pasienter ønsker heller ikke å ta 

tabletter eller flytende former fordi de da føler seg mer stigmatisert («sykere»). Plaster kan 

da være et alternativ hvis de samarbeider om medikasjon. Foreløpig er bare asenapin 

(Secuodo™) administrert som plaster tilgjengelig16, men bare i USA.  

 
16 Citrome L, et al. Efficacy and safety of hp-3070, an asenapine transdermal system, in patients with schizophrenia: A phase 3, 

randomized, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry. 2020 Dec 15;82(1):20m13602. doi: 10.4088/JCP.20m13602 
Zhou M, et al. Asenapine transdermal patch for the management of schizophrenia. Psychopharmacol Bull. 2020 Sep 14;50(4):60-82. 

https://www.ncp2021.fi/
mailto:npf@legeforeningen.no
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Erstatning for følger av hevnaksjoner i arbeidet 

Regjeringen har besluttet å etablere en ordning hvor statsansatte kan få refundert tap eller 

merutgifter dersom de blir utsatt for hevnaksjoner som har sammenheng med arbeidet de 

gjør for staten (Ny ordning for refusjon av tap som følge av hevnaksjoner mot statsansatte - 

regjeringen.no). Ordningen gjelder kun statsansatte, ikke sykehusansatte. Dnlf har ikke vært 

involvert i saken. 

 

 

Psykiateren utgis av Norsk psykiatrisk forening (Npf) ved styret og utkommer tre- fire ganger 

i året. Psykiateren sendes elektronisk til alle medlemmer.  

Redaktører: Spesialrådgiver Npf Ola Marstein og leder av Npf: Ulrik Fredrik Malt. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Faktuelt%2Fny-ordning-for-refusjon-av-tap-som-folge-av-hevnaksjoner-mot-statsansatte%2Fid2791380%2F&data=04%7C01%7CMiriam.Sandvik%40legeforeningen.no%7Cfefd44b241fc42bc79e808d8a67b22a2%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637442395069353354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bAuD9sTv66nRY9eiUakiGPcRaeBOF%2B1H94M635ueioY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Faktuelt%2Fny-ordning-for-refusjon-av-tap-som-folge-av-hevnaksjoner-mot-statsansatte%2Fid2791380%2F&data=04%7C01%7CMiriam.Sandvik%40legeforeningen.no%7Cfefd44b241fc42bc79e808d8a67b22a2%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637442395069353354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bAuD9sTv66nRY9eiUakiGPcRaeBOF%2B1H94M635ueioY%3D&reserved=0

